
 Programul Operaţional Competitivitate 

Axa prioritară 1: Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) ȋn 
sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor, 1.1.4. Atragerea 
de personal cu competențe avansate din străinătate pentru consolidarea 
capacității de CD

    Anunţ privind începerea proiectului cu titlul “Terapii ţintite pentru boala
valvei aortice ȋn diabet - THERAVALDIS”

Institutul de Biologie şi Patologie Celulară „Nicolae Simionescu”, Institut din subordinea 
Academiei Române, cu sediul în Bucureşti, str. B.P. Haşdeu, nr. 8, cod postal 050568, sector 5, 
România, ȋn calitate de beneficiar, anunţă începerea proiectului “Terapii ţintite pentru boala 
valvei aortice ȋn diabet - THERAVALDIS”, în baza Contractului de finanţare nr.115 din 
13.09.2016 încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare în 
calitate de Organism Intermediar (OI), în numele şi pentru Ministerul Fondurilor Europene 
(MFE) în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operaţional 
Competitivitate (POC), codul MySMIS - 104362

Valoarea totală a proiectului este de 8.657.500 lei RON, valoarea eligibilă a proiectului este de 
8.617.500 RON din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 8.617.500 RON iar 40.000 
RON valoarea neeligibilă a proiectului constituie contribuţia proprie a solicitantului.

Proiectul este implementat în București și are o durată de 48 (patruzecişiopt) luni.

Obiectivul general al proiectului THERAVALDIS ȋl reprezintă creşterea participării româneşti 
ȋn cercetarea la nivelul UE ȋn domeniul biotehnologiei medicale şi farmaceutice prin crearea unui 
nucleu de cercetare ȋn nanotehnologii ȋn cadrul Institutului de Biologie şi Patologie Celulară 
„Nicolae Simionescu”.

Scopul proiectului THERAVALDIS ȋl reprezintă cercetarea fundamentală şi experimentală ȋn 
vederea identificării mecanismelor unice ale progresiei bolii valvulare şi dezvoltării de noi nano-
bio-terapii pentru boala valvei aortice ȋn diabet (BVAD).

Director proiect: Dr.Agneta Simionescu
Detalii suplimentare se pot obţine la:
Persoana de contact: Dr.Ileana Mânduţeanu - Manager Executiv
telefon: +40-21.319.45.18, fax: +40-21.319.45.19; e-mail: Ileana.manduteanu@icbp.ro 
Proiectul este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul 
Operaţional Competitivitate 2015-2020.
    Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei




