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Debut al proiectului de investiții
”Laborator de cercetare privind terapia personalizată în oncologie”

S.C. MEDISPROF S.R.L. cu sediul în Piața 1 Mai nr. 3, Cluj-Napoca, derulează începând cu data de
2 Septembrie 2016 proiectul „Laborator de cercetare privind terapia personalizată în oncologie”, ID
P34_487, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare
Nr. 36/02.09.2016 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).

Valoarea totală estimată a proiectului este de 25.265.627,81 lei, din care valoarea finanțării
nerambursabile este de 14.613.045,33 lei.
Obiectivul proiectului îl constituie înființarea și dotarea cu aparatură performantă a unui
laborator de cercetare-dezvoltare în cadrul MEDISPROF, în care să se efectueze studii de eficiență a
terapiei personalizate în tratamentul pacienților diagnosticați cu cancer. Proiectul își propune să
răspundă priorităților din domeniul Sănătate, domeniu de interes național, în conformitate cu prevederile
Strategiei Națională de Cercetare Dezvoltare și Inovare 2014 – 2020.
Proiectul se încadrează în prioritatea SĂNĂTATE, cu relevanță pentru subdomeniul Diagnostic
precoce, tratament personalizat, monitorizare şi prognostic în oncologie. Prin cercetările, investigațiile și
tratamentele care se vor desfășura ulterior, cu ajutorul dotărilor din proiect, se urmărește aducerea unei
contribuții semnificative la diagnosticarea rapidă și de precizie, tratamentul personalizat și urmărirea de
lungă durată a pacienților cu cancer de diferite tipuri, pentru care tratamentul personalizat poate să
aducă schimbări importante în rata de supraviețuire și în îmbunătățirea calității vieții.
Durata de implementare a proiectului este de 22 luni începând cu data de 2 Septembrie 2016.

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional
Competitivitate 2014 - 2020.
Date de contact:
Mai multe detalii despre implementarea acestui proiect puteţi obţine de la sediul MEDISPROF din Piața
1 Mai nr. 3, municipiul Cluj-Napoca, persoană de contact dr. Carolina Udrea, director general, prin e-mail
la medisprofcd@gmail.com.

