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Reţeaua 
Proiectele ERA-NET sunt finanţate de către Uniunea Europeană, pe diverse domenii de 
cercetare si au scopul de a crea o Arie Europeană de Cercetare. Actualul proiect 
NEURON II (Network of European funding for Neuroscience research), se bazează pe 
experienţa câştigată din cele două proiecte anterioare finanţate de către Comisia 
Europeană (2003-2004 şi 2007-2011). 
  

 
Parteneri 
Începând cu ianuarie 2012, ERA-NET NEURON II susţine  
în continuare cooperarea în domeniul neuroştiinţelor. La 
aceste proiect participă douăzeci şi una de organizaţii 
finanţatoare din 16 ţări europene, alături de Israel- ca ţară 
asociată, şi Canada: 
 Austria (FWF), Belgia (Flandern, FWO), Canada (CIHR, 
Québec, FRQS), Finlanda (AKA), Franţa (ANR, INSERM, 
CNRS), Germania (PT-DLR/BMBF), Islanda (Rannis), 
Israel (CSO-MOH), Italia (MOH), Luxemburg (FNR), 
Polonia (NCBiR), Portugalia (FCT), România (ANCS-
MEdR, UEFISCDI), Spania (ISCIII, MINECO), Suedia 
(SRC), Regatul Unit al Marii Britanii (MRC). 
 
 

 
 
 

Misiune 
Cercetarea în domeniul neuroştiinţei  reprezintă una din provocările cheie ale secolului 
XXI. Printre numeroasele boli care afectează sănătatea, cele neurologice constituie o 
cauză majoră pentru deteriorarea calităţii vieţii şi creşterea costurilor de îngrijire 
medicală. În ciuda progresului privind înţelegerea mecanismelor moleculare ale 
diferitelor boli neurologice şi psihiatrice, cercetarea este încă departe de a fi capabilă să 
ofere soluţii pentru tratare lor. Mai mult, dezvoltarea de tratamente curative sau strategii 
de prevenţie nu a înregistrat încă foarte mult succes. Astfel, pentru a atinge obiectivul pe 
termen lung, si anume acela de a vindeca pacienţii cu afecţiuni neurologice, este 
necesar un efort concentrat din partea organizaţiilor finanţatoare şi a grupurilor de 
cercetare din acest domeniu. 
 
Ţinând cont de importanţa cercetării în domeniul neuroştiinţei, majoritatea ţărilor sprijină 
diverse programe de finanţare atât regionale cât şi naţionale. ERA-NET NEURON II 
intervine în acest proces, prin coordonarea programelor privind cercetarea în 
neuroştiinţe, din cadrul celor 18 ţări participante. Extinderea colaborării dincolo de Aria 
Europeană de Cercetare, înspre America de Nord, reflectă dimensiunea globală a 
cercetării din acest domeniu, şi sporeşte eficienţa proiectului NEURON II. ERA-NET 



NEURON II serveşte ca platformă pentru agenţiile de finanţare şi ministerele de resort, 
în vederea dezvoltării de activităţi comune şi programe de coordonare a cercetării de 
înaltă calitate. Printre cele mai importante activităţi, se numără lansarea anuală de 
apeluri transnaţionale pentru propuneri de proiecte din partea grupurilor de cercetare 
care îşi desfăşoară activitatea în ţările partenere NEURON II. În fiecare rundă de 
finanţare, se urmăresc diferite arii tematice din domeniul neuroştiinţelor.  

 
 

 
 
Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică – ANCS 
 
Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică este o instituţie publică, finanţată de la bugetul de stat, 
aflată în subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. 
Misiunea acesteia este de a asigura elaborarea, aplicarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor din 
domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării, în concordanţă cu strategia şi programul de guvernare. De 
asemenea, ANCS realizează cadrele funcţionale, financiare, operaţionale, normative şi metodologice 
pentru exercitarea politicilor din domeniu. La nivel internaţional, asigură aplicarea acordurilor 
internaţionale precum şi promovarea de noi acorduri, acţionând ca o autoritate de stat pentru 
monitorizarea şi controlul acestor tipuri de înţelegeri pentru cercetare, dezvoltare şi inovare, fiind 
responsabilă cu implementarea şi promovarea Programului Cadru 7 în România. 
 
 

 

 

 

 

 
Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării - 
UEFISCDI 
 
Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării  
(UEFISCDI) este o instituţie publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS) . 
UEFISCDI implementează cinci din cele şase programe din cadrul Planului Naţional pentru Cercetare, 

Dezvoltare şi Inovare 2007-2011 (PNCDI II): Resurse Umane, Capacităţi, Idei, Parteneriate în Domenii 

Prioritare, Inovare; asigură activitatea executivă a consiliilor consultative ale MECTS cu atribuţii în 

domeniul învăţământului superior, cercetării ştiinţifice, dezvoltării şi inovării; implementează proiecte de 

dezvoltare instituţională şi de sistem (patru proiecte strategice, finanţate din Fondul Social European, 

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane). 
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